VACATURE
Exalta vzw is voor woonzorgcentrum Exalta | Sint-Vincentius op zoek naar een:

KINESITHERAPEUT
vervangingscontract | 36 uur per week
Exalta vzw is een dienstverlenend netwerk binnen de zorg voor ouderen en personen met een beperking dat
bestaat uit zes wooncentra waarvan woonzorgcentrum Exalta | Sint-Vincentius er één is.
Hoofddoel van de functie
In Exalta | Sint-Vincentius ondersteunen we cliënten in een huiselijke omgeving aan de hand van activiteiten
op het ritme van het dagelijkse leven. Kleinschalig genormaliseerd wonen en leven met een persoonsgerichte
benadering is ons streefdoel. We doen er samen alles aan om zoveel mogelijk het dagelijkse leven te
benaderen waarbij elke cliënt zich thuis kan voelen. Elke medewerker, ongeacht zijn functie, draagt hieraan bij.
We werken immers discipline-overstijgend en rekenen er op dat elk vanuit zijn specifieke achtergrond deze
werking ondersteunt. Op die manier verbeteren we de kwaliteit van wonen en leven van de cliënten.
Kerntaken als kinesitherapeut
 je coördineert de activiteiten/festiviteiten voor het groter geheel op afdelings- of organisatieniveau;
 je neemt actief deel aan werk- en denkgroepen en zit hen eventueel voor;
 je stimuleert de cliënt om zijn autonomie zo lang mogelijk in stand te houden en te ondersteunen;
 je ondersteunt en coacht de collega’s om de beperkingen van de cliënt zo weinig mogelijk voelbaar te
maken;
 je bent de hef- en til-coach voor de medewerkers en vrijwilligers en aanspreekpunt voor het gebruik van
hulpmiddelen;
 je behoudt het overzicht van de hulpmiddelen op vlak van kinesitherapie die in gebruik zijn en als reserve
worden bijgehouden.
Kerncompetenties
 klantgerichtheid
 integriteit
 empathie
 samenwerken
 verantwoordelijkheidszin

Functiegerichte competenties
 analyseren
 probleemoplossend vermogen
 mondelinge communicatie

Aanbod en voordelen
 startdatum: onmiddellijk;
 arbeidsovereenkomst: vervangingscontract van 36 uur per week;
 uurrooster: dagdienst van 8:00 tot 17:30 (1 uur middagpauze), geen weekendwerk;
 verloning volgens IFIC-systeem;
 overname van anciënniteit te onderhandelen;
 vormings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 bijkomende voordelen zoals aanvullende vakantiedagen, maaltijdcheques na drie maanden, attentiebeleid,
vlotte bereikbaarheid, gratis parking, fietsvergoeding en/of vergoeding woon-werkverkeer.
Voorwaarden
 Je beschikt over een diploma als bachelor in de kinesitherapie.
 Je hebt een blanco uittreksel strafregister.
Plaats tewerkstelling
Woonzorgcentrum Exalta | Sint-Vincentius
Kanunnik P.J. Triestlaan 4
9080 Zaffelare
www.sintvincentius.be
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Interesse?
 Stuur je motivatiebrief naar mevr. Hilde Van Hecke: hilde.vanhecke@exalta.be
 Voor meer informatie, neem telefonisch contact op met mevr. Hilde Van Hecke 09 355 50 11
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